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3

u r t a r r i l a
otsaila

2014. urtea pozez eta ilusioz hasi genuen. Urtarrilaren 11an ospatutako
manifestazioa Bilbon inoiz ikusitako manifestaldirik jendetsuena izan zen
eta oztopo guztiak gainditu zituen. Guretzat, euskal preso politikoen se-
nide eta lagunontzat, zeresan berezia duen eguna da larunbat hori. Bes-
teak beste, kaleak hartu eta, gure lagun eta senideekin ditugun bisitak
egiteari uko egiten diogulako. Euskal gizartearekin urtero dugun zita da, gi-
zartearekin, hain zuzen ere, gobernuek behin eta berriz urratzen dituzten
eskubideak aldarrikatzeko unea. 

Manifestaldia ospatzeko bi egun besterik falta ez zirela, 8 abokatu eta
preso ohi atxilotu eta espetxeratu egin zituzten. Mehatxua, kriminalizazio
saiakera, gainera, zabalagoa izan zen. Polizi operazio berdinean Etxerat

eta Jaiki Hadi jarri baitziren jomugan. Egun bat
geroago, Barne Ministeritzak, hamar urtez os-
patu den manifestaldia debekatu zuen. 

Bi urte igaro dira, dagoeneko, ETAk su etena ira-
garri zuenetik. Ordutik, bakea, bakegintza eta
normalizazioaren aldeko lanak biderkatu egin
dira baina lan guzti horiek ez dute oraindik erre-

alitate bihurtzeko biderik aurkitu. Ez da Etxerat-en lana Madril eta Pari-
seko Gobernuen bakearen kontrako jarreren inguruko hausnarketa
plazaratzea. Bai ostera jarrera horien ondorio lazgarrien salaketa egitea: 

Alde batetik, preso eta iheslarien eskubideen aldeko lana behin eta berriz
kriminalizatzen saiatu dira, gizartearen aldarrikapen hau ixilarazi eta des-
agerrarazten saiatu direlarik. Argi dagoena da, eskubideak urratzen ja-
rraitzen duten bitartean, gizartearen aldarrikapen izaten jarraituko dutela.
Bestetik, preso eta iheslari politikoen senide eta lagunok pairatzen dugun
biolentzia bere baitan jarraitzen du. Espetxe Politikak  datu anker bezain
gordinak utzi dizkigu azken urte honetan; 10 hilabetetan, 3 dira hil diren
euskal peso politikoak. 

Urtarrila atxiloketa eta debekuek markatu bazuten, otsaila, Arkaitz Bellonen
heriotzak beltzez tintatu du. 13 urte egoerarik okerrenetan igaro ostean,

514

h i l a b e t e k a r i a  2 0 1 4 k o  u r t a r r i l a  -  o t s a i l a



4h i l a b e t e k a r i a  2 0 1 4 k o  u r t a r r i l a  -  o t s a i l a

hilabete gutxi batzuk besterik ez zitzaizkion falta askatasuna berreskurat-
zeko. Atxiloketan torturak pairatu zituen eta, horretaz gain, 13 urte horie-
tan, jipoiak, era guztietako gehigikeriak eta salbuespeneko espetxe politika
pairatu ditu. Muturreko egoerek, muturreko egoera bat bultzatu dute Xabier
Lopez Peña edo Anjel Figeroaren kasuetan bezala.  

Hala ere, agerian geratu da gizartearen gehiengoak egoera hau gaindit-
zeko apustu irmoa egiten duela. Bake Prozesua sustatu eta indartu nahi
du gizartearen gehiengoak. Horrela, Giza Eskubideen errespetua eta sal-
buespeneko espetxe politikaren amaiera halabeharrezko pausua dira bide
honetan. 

Gizartearen sostenguarekin, eta testigantza eta salaketan jarraitzeko mu-
garria izan da Etxeratek, otsailaren 16an Tolosan ospatu zuen XIII. Batzar
Nazionala. Elkartea indarberrituta atera da batzarretik, mehatxu eta ne-
keei aurre egiteko prest. Indar berri hauekin dispertsioarekin amaitzeko
lanari ekingo diogu. Gure senide eta lagunak, zenbat eta lehenago, le-
henbizi Euskal Herrira eta etxera gero ekartzeko.

ETXEAN NAHI DITUGU! 



sakabanaketa
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514 euskal preso politiko 79 espetxetan
sakabanatuta

389 preso espainiar estatuko 46 espetxetan sakabanatuta
110 preso frantziar estatuako 27 espetxetan sakabanatuta
4 preso Euskal Herriko 3 espetxetan
1 Ingalaterrako espetxe batean
1 Portugalgo espetxe batean
1 Sei Kondarrietako (Ipar Irlanda) espetxe batean
8 preso espetxeratze arinduan, pairatzen dituzten gaixotasunak direla eta

68 euskal preso Euskal Herritik 1000  eta 1100 kilometrotara dauden espetxeetan

142 euskal preso Euskal Herritik 800  eta 1000 kilometrotara dauden espetxeetan

94 euskal preso Euskal Herritik 600  eta  800 kilometrotara dauden espetxeetan

123 euskal preso Euskal Herritik 400  eta  600 kilometrotara dauden espetxeetan

71 euskal preso Euskal Herritik 400 kilometrotara dauden espetxeetan

3 euskal preso Euskal Herritik urrun dauden 3 herrialdetako espetxeetan
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heriotzak kartzeletan
Arkaitz Bellon Blancoren heriotzak saminez bete gaitu. Urtea hasteko era-
rik anker eta gogorrena izan da hau. Horregatik, eta familia zein lagunei
gure elkartasuna adierazteko, euskal herriari igorri zioten gutuna Hilabe-
tekari berezi honetan oso-osorik argitaratu nahi izan dugu. 

ARKAITZEN SENIDE ETA LAGUNEK 
EUSKAL HERRIARI

Otsailaren 5ean jaso genuen Arkaitzen heriotzaren berri.
Orduan, gure bihotzek, berarenarekin batera “krak” egin
zuten. Geroztik, gauza asko esan eta idatzi dira eta Ar-
kaitz maite genuenok badugu zenbait argipen emateaz
gainera, adierazteko beharra.

Mediku txostenek, momentuz, diotenaren arabera, bapa-
teko heriotza naturala, izan da Arkaitzena. Azken unean,
ia konturatu gabe, sufrimendu keinurik gabe hil dela onar
genezake agian, baina ez bapateko heriotza izan denik,
13 urte luze hauetan erahil baitute krudelkeria neurtu eta
sistematizatu baten bitartez. Arkaitzen espetxealdia eza-
gututa aldiz, nola onartu bere heriotza naturala dela?

Duela 13 urte ta erdi Arkaitz atxilotu eta torturatu egin zuten. Handik 3 urtera,
epaiketan, fiskalak berak froga zuzenik ez zela aitortu arren, kondenatu egin
zuten Andoni eta Txominekin batera, leporatzen zizkioten ekintzekin inongo pro-
portziorik ez zuen kondena luze eta neurrigabeko batera. Askatasuna, Arkaitzek
beste, inork gutxik maite badezake ere, gu baino hobeto eta azkarrago egokitu
zen egoera berrira. Orduan, hasi ginen ulertzen urruntzearen eta dispertsioaren
benetako esanahia: Valdemoro, Ocaña, Herrera de la Mancha, Algeciras,
Puerto… Gero eta urrutirago beti. Urte bakoitzean 100.000 km inguru egin ditugu
astean 40 minutuz ikusi ahal izateko. Ezagutu dugu espetxe aldaketa bakoit-
zean, hainbat egunetan, non daukaten ere ez jakiteak sortzen duen ezinegona.

Ezin dugu imajinatu, hala ere, berak, nola bizi izan duen, gurasoak bera bisitat-
zera joan eta errepidean istripu larri bat izan dutela jakitea. Ezin dugu irudikatu,
sentitu duen amorrua, mina eta ezina  gartzeleroek,  jipoitu ondoren, eskuburdi-
nekin, biluzik, egun oso bat ohera lotuta utzi dutenean. Arkaitzekin ikasi dugu, es-

Arkaitz Bellon : ekidin zitekeen heriotza
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petxe barruan ere, badirela espetxe gehiago, bere gartzelaldiaren zati handi bat
isolatuta egin baitu, inongo kideren babesik eta laguntasunik gabe.

Ezagutu dugu zer den, bera bisitatzeko 1000 kilometro egin eta edozein aitza-
kiarekin bisita ukatu eta elkar ikusi gabe itzultzea. Eta gogorra, jasangaitza egi-
ten zaigu hori guztia eta gehiago,berak bakar bakarrik irentsi duela jakitea. Izan
ere, jipoia edo beste edozer izanda ere, bisitan, gure aurrean, beti agertzen zit-
zaigun indartsu, beti aterarazten zigun irribarrea. Horrelakoxea zen Arkaitz, go-
gorra baina xumea. Ez gintuen larritu nahi, ez zuen gure bihotza mindu nahi.

Guk badakigu horrek denak hil duela Arkaitz; Arkaitz ez da joan, kendu egin di-
gute. Gartzela politika hiltzaile baten ondorio zuzena izan da gertatu dena, ez
“edozeini gerta dakiokeen zerbait”. Kasualitatea baino kausalitatea izan da. Zer
gertatuko zaio ba lore bati, lurra, ura eta argia kentzen badizkiote?

Horrelakoetan, hitzak sobera omen daude, baina guri, hitzak falta zaizkigu, egun
mingarri hauetan sentitu dugun babesa eta maitasuna eskertzeko. Gertukoen-
gandik hasi eta ezagutzen ez genuen jendearengandik ere bai, itzelezko bero-
tasuna jaso dugu. Gure samina leuntzen lagundu diguzue. Egun hauetan,
Arkaitzek hainbeste maite zuen herriak, bera ikaragarri maite zuela sentitu dugu.

Mina, amorrua eta pena sentitu dugu baina baita harrotasuna ere, harro gaude
Arkaitzekin eta baita Euskal Herriarekin ere. Arkaitz, Euskal Herriarena ere bada.
Eskerrikasko guztioi, bihotzez, bisitetan
eta bidaietan ezagutu eta lagundu digu-
zuen guztioi, egunerokoan laguntza es-
kaini diguzuen guztioi, hor egon nahi eta
ezin izan duzuenoi, egoera hau irault-
zeko zuen ekarpena egin duzuen guz-
tioi…lepoan hartu ta segi aurrera!!

Bukatu aurretik, egun hauetan hedatu
den informazio bat gezurtatu beharrean
aurkitzen gara. Esan izan denare n kon-
tra, Arkaitzen bikotekidea ez dago haur-
dun.

Azkenik, besarkadarik sentituena bidali
nahi diegu Arkaitzek espetxean utzi di-
tuen lagun eta kide guztiei. Badakigu
zuek ere une latzak bizitzen ari zaretela
eta jakizue zuekin gaudela.

Eskerrik asko.
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osasun eskubidea
Arkaitz Bellon Blancoren heriotzak euskal preso politikoek momen-
turo pairatzen duten tentsioa mahaigaineratu du. Espetxeak tentsioa
du adierazle nagusien artean. Tentsioa hau du hizpide Jaiki Hadi el-
karteak Osasunaren inguruan prestatuko “Kartzela eta Osasuna”
dossierrak. Hori dela eta, Hilabetekari berezi honetara lan horretako
zenbait kontzeptu ekarri ditugu, egoera hau era egokian testuinguratu
eta salatzeko.

“Kolektibo honi aplikatzen zaion espetxe politikak baditu beste osagarri
batzuk zuzen eragiten dutenak osasun alorrean, patogenikoa bilakatu ar-

teraino. Horrela, pertsona hauek espetxe politika berezi-
tuaren ondorioz espetxean bizi ohi duten etengabeko
tentsioak ez du batere laguntzen maila honetan. Neurri be-
reziak ezartzen zaizkie preso hauei, unean uneko giro po-
litiko edo sozialarekin lotuak, eta horrek sufrimendu maila
areagotzen du haiengan. Preso hauei ezartzen zaien bizitza
erregimenak espazioa eta denboraren arloko aldaketa ugari
ekartzen du askotan. Maiztasunezko espetxe edo ziega al-
daketak, bizi baldintzen etengabeko aldaketak, gaueko kon-
taketak, etengabeko miaketak, zeremonia iraingarri eta

umiliagarriak (miaketetan bai presoa bai senidea biluztu beharra, konta-
ketetan tente egon beharra, ...), leihoetako metalezko xafla zulatuak, etab.,
honek guztiak, jakina, eragin zuzena du pertsona hauengan. Eta zer esa-
nik ez gaixo egonik neurri berezi horiek (kontrol itogarria, lekualdaketa
etengabeak, bakartze sistematikoa, haien aurkako mehatxu eta oldartze
sistematizatua, ...) jasan behar dituztenean.

Bakartze edo isolamenduaren aplikazio zorrotza da kolektibo honen beste
bereizgarri bat. Isolamendua edo bakartzea egoera oso zehatzetara zu-
zendutako neurria bada ere, espetxe arautegian (zigor puntual gisako neu-
rritzat hartzen dena), kolektibo honen kasuan ohiko edota behin-betiko
neurri gisa aplikatzen da. Izan ere, preso hauek ez dute zertan espetxe
arautegia puskatu beharrik zigor mota hau jasotzeko. Are gehiago, ohikoa
bilakatu da pertsona hauek bata besteengandik bakartzea bai espetxe zein
modulutan. 

“Goiko aginduak” edota “segurtasun arrazoiak” izaten dira aipatzen diren
aitzakiak. Jakina, ezaguna da bakartze luzeak zelako eragina duen pert-

10
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sonarengan eta are gehiago kasu hauetan, non bakartzea aste, hilabete
edo urteetan luzatzen den. Osasungintzari dagokionez, berriz, maiz suer-
tatzen da presoak nahita-nahiez isolamendura eramatea (zigorren bat be-
tetzeko, erregimen arazoengatik...). Baina badira presoak zeinentzat
bereziki kaltegarria izaten den egoera honetan egotea: osasun mentalaren
arrazoiarengatik, klaustrofobiarengatik... eta kasu hauetan ere maiz suer-
tatzen dira arazoak: “goiko aginduak” eta “segurtasun arrazoiak” erabiltzen
dira aitzakia gisa pertsona hauek bakartzeko. Aipatu beharra dago kasu
hauetan espetxeko sendagile eta psikologoek ahalmena dutela bakartze
kasu hauek eragozteko, baina gehienetan men egiten diotela espetxeko
agintaritzari.

Isolamendua pertsonaren nortasuna ezabatzeko eta menperatzeko me-
kanismo gisa erabiltzen du espetxe instituzioak. Bakardade eta bizitza ant-
sietate sentimendu sakona bultzatzen du, erreferentzia-puntuak
desagertzen baitira; ezin ditu gertakizunak aurreikusi (gatazkak, murriz-
ketak, aginduak, ...) edo saihestu (monotonia, ordutegia edo espazioak)”. 

Jaiki Hadi Elkartea. Kartzela eta Osasuna dosierra (2013 - 04)

Otsailaren 13an, Ibon Fernandez Iradi
euskal preso politikoaren abokatuak,
medikuak eta senideek prentsaurreko
bat eman zuten Baionan. Lannemezan-
eko espetxean dagoen eta esklerosis
anikoitza daukan preso honen egoera
hain larria denez, frantses legeak per-
mititzen duen bezala bere abokatuek
kondenaren etena eskatu zuten. Proze-
dura honen harira,  administrazioak
izendatu bi medikuek egoera hori pre-
sondegiarekin ez dela bateragarria
esan zuten haien informetan, azkena
otsailan. Datozen asteetan, komisio
batek Ibon-en askatzea edo presonde-
gian mantentzea erabaki beharko du. 

Bere berehalako askatzea eskatzeko, kanpaina bat eramaten ari da, bes-
teen artean mediku eremuan, nun Ibon-en sustenguzko testuak jadanik
100 sinadura baino gehiago bildu ditu.  

Ibon Fernandez Iradi-ren egoera



Frantziar estatuan, bizi osorako espetxe zigorrari dagokionez, ez da urte ko-
puru maximorik, Europako beste estatuetan bezala. Biziarteko zigorrera (“per-
pétuité” deitzen duten neurria) kondenatua den preso batek baldintzapeko
askatasuna eska dezake 15 urteren buruan (edo “segurtasun kondena” bete
ondoan, kondenari neurri hau gehitzen bazaio), baina, erabakia Kondenen
Aplikapenen Epailearen esku da, eta honek etengabe uka dezake. Preso so-
zial batzuek kasik 50 urte pasa dituzte Frantziako kartzeletan.

Euskal preso politikoen artean, 4 neurri honen pean aurkitzen dira gaur egun:
24garren urtea betetzen ari diren Jakes Esnal, Frederik Haranburu eta Ion
Kepa Parot, eta 2013an kondenatu duten Mikel Karrera. Beste hainbat eus-
kal presori bizi arteko zigorra eman diete “de facto” oso kondena luzeekin
edota kondena ezberdinak akumulatuz.

Espainiar estatuari dagokionez, bizi osorako zigorra ahalbidetzen zuen
197/2006 doktrina indargabetu ostean, gogoratu behar da, gure senide eta
lagun ugari 40 urteko espetxe zigorra betetzera zigortu dituzte. Hau da, bizi
osorako espetxe zigorrak aplikatzen diete.
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salbuespen neurriak
bizi osorako espetxe zigorra
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espetxeetan

Bakartze edo isolamenduaren aplikazio zorrotza euskal preso politikoen be-
reizgarri bat da. Isolamendua edo bakartzea egoera oso zehatzetara zuzen-
dutako neurria bada ere, espetxe arautegian (zigor puntual gisako neurritzat
hartzen dena), gure senide eta lagunen kasuan ohiko edota behin-betiko neu-
rri gisa aplikatzen da. Esan bezala, euskal presoen kasuan isolamendua edo
mitarda maiz ezartzen den zigor bat da. Baina zenbait kasutan presoak agian
isolamenduko moduluan egon ez arren bakarrik egoten dira, hau da, beste
kiderik edo euskal preso politikorik gabe egoten dira, eta kasu hauetan ba-
kartuak daudela esaten da. Hona hemen momentu honetan espetxeetan ba-
karturik dauden preso politikoen zerrenda:

eskubide urraketak
bestelako gertakariak

isolamendua

Euskal Herria Zaballa Txus Martin
Basauri Aitzol Gogorza

Espainiar estatua Alacala Jose Campo
Almeria Iratxe Yañez
Bonxe Josu Amantes
Castello I Marta Igarriz
Estremera Arantza Zulueta
Mansilla Olga Comes
Murcia II Oihana Mardaras
Puerto III Irantzu Gallastegi
Segovia Jon Enparantza
Valdemoro Unai Ruiz Pou
Valladolid Miren Zabaleta

Frantziar estatua Tarascon Alex Akarregi
Bourg-en-Bresse Ander Mujika
Joux-la-Ville Julen Eizagirre
Moulins-Yzeure Joseba Aranibar

Portugal Monsanto Andoni Zengotitabengoa

Sei Konderriak Belfast Fermin Vila

Ingalaterra Long Lartin Raul Fuentes
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espetxeetako egoerak okerrera

Pariseko «Palais de Justice» : Urtarrilaren 8an Raul Aduna euskal preso
politikoa bortizki erasotu zuten Pariseko Epaitegiaren kalabozoetan. Adu-
nak ziega preso arrunt batekin partekatzeari uko egin zion eta, protesta
egiteko modu pasibo gisa, lurrean eseri eta, funtzionarioen arduraduna-
rengana eraman zezatela eskatu zien. Tentsio une horien ondorioz, Raul
Adunak ez du erasoan gertatutakoa zehazki gogoratzen eta konortea
galdu ote zuen ere ez daki ziur. Hala eta guztiz ere, hanka batetik helduta
korridorean barrena arrastaka eraman zutela, paparretik helduta «panpin
baten gisan» altxarazi zutela eta nola jakin gabe lurrean bukatu zuela go-
goratzen du Adunak. Era berean, buruan eta atzealdean kolpeak ere jaso
zituen. Funtzionarien arduraduna ziegara joan zitzaion ondoren, eta es-
petxezainak kolpatu izana egotzi zion preso gasteiztarrari. Disziplina bat-
zordeak 20 egunez mitard-ean egoteko zigorra ezarri zioten, baina ez du
bete beharko. Gertaera hauek «oso larriak» direla salatu zuen Etxeratek,
agerian uzten baitu «presoek pairatu behar izaten duten tentsioa». Adunak
kontatutakoa «tortura testigantzen antza» duela gaineratu zuen elkarteak.

erasoa

Granada eta Logroño : Aurrez aurreko bisitetara ez diete ezer sartzen
uzten; ez janaririk, ez eta haurrentzako jostailurik edo gauzarik ere.

Bourg-en-Bresse : Ander Mujika Andonegik 6 aste bete ditu mitard edo
zigor zeldan Bourg-en-Bress espetxean. Anderrek bere bakartze egoera
salatzeko protesta egitea erabaki zuen urtebete baino gehiago darama-
lako Bourg-en-Bresse espetxean bakartua. Kiderik ez izateaz gain, es-
petxe hau Euskal Herritik 900 kilometrotara dago. Azpimarratzen dugu
mitard-ean egoteak presoen bizi baldintzak erabat okertzen ditu, mutu-
rrera eramanez eta, oinarrizko eskubideak ere, urratuz. Mitard-ean dauden
bitartean, presoak isolatuak egoten dira beste kide edo pertsona ikusi
barik, eguneko ordu gehienak zeldan egotera behartuta egoten direlarik.
Trasladoa eskatuta badu ere, ez du oraindik erantzunik jaso. Anaia ere
Frantzian preso egonik, biak espetxe berean edo gertuko espetxe batean
beharko lukete. 

Fleury : D2 dibisioko eukal preso politikoek, espetxeko patioan pilotan jo-
katzeko, ziegan jositako pilota batekin ibili dira azken boladan, patioaren
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ertz batean, paretaren aurka inprobisatutako frontoian. Hilaren 16an, pi-
lota, patioa inguratzen duen hesiaren bestaldera erori zitzaien. Hurrengo
egunean, presoek, espetxean lanean ari zen langile bati, pilota pasatzeko
eskatu zioten. Funtzionariek, kameretatik euskaldunek “objektu” bat jaso
zutela ikustean espetxeko ERIS talde berezia deitu zuten. Ziegak eta pre-
soak miatzeaz gain, euren liburu zein marrazkiak desagerrarazi zituzten,
tentsioa areagotuz. 

Jaén : Euria egiten duenean, ustez paretetatik ura sartzen zaie eta ziega
guztia urez beteta izaten dute. Aitor Garcia presoa, esaterako, lo egiteko
koltxoirik gabe dago; euria sartu eta koltxoia busti zitzaionez, lehortzen
izan behar duelako.

Liancourt : Urtarrilaren 2an, Mikel Oroz presoak funtzionario baten erasoa
jasan zuen etxera deitu ondoren patiora zihoala. Gertaera kamara batek
grabatu bazuen ere, espetxeak kamara apurtuta dagoela argudiatu du.
Funtzionarioa ezaguna da espetxean preso gehiagorekin liskarrak izan di-
tuelako. Medikuak Mikel Oroz artatu zuen. Azterketaren emaitza: kontrak-
tura lepoan eta traumatismoak besoetan eta sorbaldan. Ordutik,
funtzionarioen tratua oso egokia izaten ari da. 

Puerto III : Espetxeko demandaderoa kendu diete; hau da, zenbait pro-
duktu erosteko zuten aukera bakarra kendu diete, bereziki janaria : frui-
tuak, esnekiak...

Poitiers Vivonne : Alaitz Aramendi eta Izaskun Lesaka presoak DPS (be-
reziki zaindutako presoa) moduan kalifikatu dituzte, eta duela hiru hilabete
ingurutik gauero bi orduro kontrola egiten diete: tapakietatik begiratzen
diete, argiak pizten dituzte, soinua ateratzen dute... Hau dela eta, bi pre-
soek oso gau txarrak pasatzen zituzten, eurengan ondorio fisiko nahiz psi-
kologikoak dituelarik. Presoak borrokan ari ziren eta zuzendariarekin
adostasun batera iristeko helburua zuten arren, zuzendariak jarrera erabat
itxia azaldu zuen. Otsailaren bukaeran, Euskal Herritik 1100 kilometrora
dagoen Bapaume-ko espetxera Poitiers-en zeuden Alaitz Aramendi eta
Oihana Garmendia (kondenatuak) trasladatu zituzten. Izaskun Lesakak,
azken berrietan, egoera berberan segitzen du. 
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komunikazio eta bisitak
La Santé : Raul Aduna presoa 2013ko maiatzean atxilotu bazuten ere,
oraindik ez dizkiote lagunen bisitak onartu eta familiak egin behar izaten
ditu bisita guztiak. Horrek familiarentzat dituen ondorio guztiak (ekonomi-
koa, fisikoa...).

Rennes : Lorentxa Guimon euskal presoari Urtarrilaren 23an hil zen Xa-
bier Guimon bere aitaren ehorzketetara joateko baimena ukatu diote nahiz
eta familia zeremonia atzeratu izatea Lorentxa etorrarazteko tramite guz-
tiak egiteko denbora izan dezaten. 

Seysses : Urtarrilan, Julen Mujika euskal presoaren senide batek bisita
galdu egin du titipoltsa hiru alditan pitatu zitzaiolako arkuan pasatuz. Kent-
zea proposatu zuen, baina bortitzki erantzun zioten funtzionarioek. Kan-
pora bultzatu zuten eta bisitara sartzea debekatu zioten, berarekin etorri
zen bere senarra bakarrik sartu behar izan zuen. 

Otsailaren 6an, Seysseseko espetxean dagoen Ruben Riberorekin ego-
tera sartu aurretik bere bikotekideak Arkaitz Bellonen heriotza salatzeko
kartela eta presoen ikurra atera zituen portikotik pasatu aurretik. Bisitara
sartu ahal izateko gainean zeramana eranstea onartu arren, bisita ukatu
zioten eta gendarmeek bi orduz izan zuten Mureteko komisaldegian. Hu-
rrengo egunean, bisitara agertu zenean, funtzionario batek esan zion au-
rreko egunean gertatutakoagatik ez zuela bisitak egiteko baimenik. Neskak
ez zuen horren berri eta azalpenak eskatu zituenean espetxeko nagusi
bat atera zen esateko orain presoaren epaileak erabaki behar zuela bisita
baimenarekin zer egin eta bere bisita baimena momentuz suspenditu ze-
goela. Espetxeko nagusiarekin izandako elkarrizketa labur horren ondo-
rioz, autoritatearen kontrako mehatxuen salaketa bat jaso zuen eta honen
inguruan deklaratzeko Seysseseko komisaldegian 8 orduz atxilotuta egon
ondoren martxoaren 21ean Toulousen epaitua izango dela jakinarazi zio-
ten. Hilabeteko zigorra beteta, martxoaren 6tik aurrera berriro egin ahal
izango ditu bisitak.
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senide eta lagunak
sabanaketak eragindako istripua

Otsailaren 8ko asteburuan, Harriet Iragi eta Raul Alonso euskal preso po-
litikoen hiru lagunek istripua ukan zuten Castellon II-ko espetxera joaten zi-
relarik, basurde bat atera zitzaienean kotxe aurrean. Kolpatuak izan ziren
hirurak eta kalte handiak izan zituen kotxeak, baina bisita bururatzea lortu
zuten. 
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Asier Larrinaga Rodriguez (Bilbo - Alde Zaharra), 2014ko urtarrilan. 
Patxi Segurola (Usurbil), urtarrilaren 9an. Segurola Frantzian preso egon
ostean, aske geratu zen, baina, konfinatu egin zuten. 2013an Espainiara
estraditatua izan zen.
Xabier Urizar Murgoitio (Arrasate), urtarrilaren 14an. 197/2006 doktrina-
ren indargabetzearen ostean eta 29 urte espetxean igarota.
Carlos Saez de Egilaz (Beasain), urtarrilaren 17an. 
Zaloa Zenarruzabeitia (Markina), urtarrilaren 20an. 6 urteko zigorra be-
teta.
Estebe Gandiaga (Markina-Xemein), urtarrilaren 20an. 6 urteko zigorra
beteta.
Eneko Ostolaza (Markina-Xemein), urtarrilaren 20an. 6 urteko zigorra be-
teta.
Ion Iurrebaso (Bilbo), urtarrilaren 24an.
Xabier Balanzategi (Bilbo), urtarrilaren 27an.

Iñaki Lizundia Alvarez (Trapaga), 2014ko otsailan. 
Patxi Gundin Maguregi (Bilbo - Santutxu), otsailaren 1ean. Kondena
betea.
Estevez Paz Juan Carlos (Donostia), otsailaren 4an. Kondena betea.
Garikoitz Pascual Muneta (Donostia), otsailaren 9an. 
Jon Beaskoa Rodriguez (Bilbo - Alde Zaharra), otsailaren 11n. 
Iker Zubia Urrutia (Gasteiz), otsailaren 11n. Kondena betea.
Aratz Estonba Iturriza (Donostia), otsailaren 11n. Kondena betea.
Ainhoa Irastorza Otegi (Ordizia), otsailaren 11n. Kondena betea.
Julen Larrinaga Martin (Bilbo - Urribari), otsailaren 12an. Kondena betea.
Olatz Egiguren Enbeita (Bilbo - Santutxu), otsailaren 15ean. Kondena
betea.
Maite Juarros Ruiz de Gordezuela (Bilbo - Altamira), otsailaren 21ean.
Kondena betea.
Julen Eizagirre Uranga (Zarautz), otsailaren 22an. Kondena betea.
Gorka Zulaika Amutxastegi (Lezo), otsailaren 28an. Kondena betea.

askatasunak



17h i l a b e t e k a r i a  2 0 1 4 k o  u r t a r r i l a  -  o t s a i l a

espetxeratzeak
Jon Enparantza (Donostia), Arantza Zulueta (Lekeitio), Aitziber Sa-
garminaga (Bilbo), Jose Campo (Donostia), Mikel Almandoz (Burlata),
Asier Aranguren (Iruñea), Egoitz Lopez de la Calle (Otxandio) eta Aint-
zane Orkolaga (Donostia), EPPK-ren bitartekarian urtarrilaren 8an atxi-
lotu zituzten Bilbon. Bost egunen ostean, zortziak espetxeratu egin
zituzten Enparantza eta Lopez de la Calle Navalcarneron, Aranguren eta
Almandoz Aranjuezen, Sagarminaga eta Orkolaga Soto del Realen, Zu-
lueta Estremeran eta Campo Alcala Mecon.
Irati Mujika (Amezketa), urtarrilaren 9an atxilotu zuten Aramaion eta Soto
del Realen espetxeratu.
Goizane Pinedo (Gasteiz), urtarrilaren 18an Gasteizen atxilotu eta ha-
siera batean Zaballan espetxeratu arren, berehala Soto del Realen le-
kualdatu zuten.
Unai Ruiz (Gasteiz), urtarrilaren 18an Gasteizen atxilotu eta eta hasiera
batean Zaballan espetxeratu arren, berehala Valdemorora lekualdatu
zuten.
Idoia Iragorri (Sestao), urtarrilaren 25ean Sestaon atxilotu eta Soto del
Realen espetxeratu zuten.

Alberdi Uranga Itziar (Durango), otsailaren 16an atxilotua Mexicon eta
Soto del Real-en espetxeratua.
Narvaez Goñi Juan Jesus (Iruña), otsailaren 16an atxilotua Mexicon eta
Soto del Real-en espetxeratua.



ESPAINIAR ESTATUA
Xabier Sagardoi (Barañain), Iruñea-tik Soria-ra.
Luis Goñi (Barañain), Iruñea-tik Daroca-ra.
Maialen Zuazo (Bilbo), Brieva-tik Villena-ra.
Patxi Segurola (Usurbil), Soto del Real-etik Estremera-ra.
Irati Mujika (Amezketa), Martutene-tik Soto del Real-era. 
Sara Majarenas (Donostia), Mansilla-tik Soto del Real-era.
Juan Carlos Estevez (Donostia), Valdemoro-tik Villena-ra.
Ismael Berasategi (Urretxu), Soto del Real-etik Villena-ra.
Xabier Tximeno (Donostia), Valdemoro-tik Villena-ra.
Goizane Pinedo (Gasteiz), Zaballa-tik Soto del Real-era.
Unai Ruiz (Gateiz), Zaballa-tik Valdemoro-ra.
Julen Atxurra (Lekeitio), Soto del Real-etik Puerto I-era.
Juan Ramon Karasatorre (Etxarri-Aranatz), Soto del Real-etik Castello II-ra.
Lasagabaster Anza Olatz, Brieva-tik Foncalent-era.
Txokarro Zoko Jorge, Caceres II--tik Foncalent-era.
Fresnedo Gerrikabeitia Aitor, Castello II-tik Jaen II-era.
Aspiazu Rubina Garikoitz, Estremera-tik la Santé-ra eta ondotik Arles-era.
Enparantza Agirre Jon, Navalcarnero-tik Segovia-ra.
Vallejo Franco Iñigo, Soto del Real-etik Sevilla II-ra.
Mardaras Orueta Oihana, Soto del Real-etik Murcia II-ra.
Estevez Paz Juan Carlos, Valdemoro-tik Villena-ra.

FRANTZIAR ESTATUA
Carlos Saez de Egilaz (Beasain), St Martin de Ré-tik Gradignan-era.
Areitio Azpiri Alaitz, Fresnes-etik Rennes-era.
Aramendi Jaunarena Alaitz, Poitiers-Vivonne-tik Bapaume-ra.
Garmendia Marin Oihana, Poitiers-Vivonne-tik Bapaume-ra.

ESPAINIAR ESTATUA
Lurdes Txurruka (Soraluze), Huelva-tik Soto del Real-era.
Ana Belen Egues (Elduain), Algeciras-etik Soto del Real-era.
Olga Comes (Etxarri-Aranatz), Leon-etik Soto del Real-era. 
Abaunza Martinez Javier, Moulins-Yzeure-tik Soto del Real-era.
Ayestaran Legorburu Jose Lorenzo, Nanterre-tik Soto del Real-era.
Martitegi Lizaso Jurdan, Nanterre-tik Soto del Real-era.
Rubenach Roiz Jon, St Martin de Ré-tik Soto del Real-era.
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diligentziak

leku aldatzeak
destino aldaketa
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hilabeteko gaia

Iera Abadiano, atxondoarra Andoni Zengotitabengoa-
ren  bikotea da. 2010 urtean atxilotu zuten Lisboan
egun Portugalen preso jarraitzen duen elorrioarra. Or-
dutik, Lisboako segurtasun handiko espetxe batean
jarraitzen dago preso. Segundoro bere eskubideak
urratu eta umiliatzen dute. Besteak buzo marroi bate-
kin jantzita joatera behartzen dute, Guantanamon be-
zala. Hilabete bereziki gogorra izan da otsaila. Arkaitz
Bellon familiaren laguna zen. Andoni eta Arkaitz, elo-
rrioarrak biak, auzi berean inputatuak egon ziren. 

Andoni Zengotitabengoa 2010eko
martxoaren 11n atxilotu zuten
Lisboan. Nola bizi izan zenuen
zure senidearen atxiloketa?

Zure senidea edozein mo-
mentutan atxilotu dezaketela daki-
zunean beldurrarekin bizitzera

ohitzen zara. Irratia eta azken or-
duko berriak zure egunerokotasu-

naren soinu banda bihurtzen dira.
Baina, 2010ko martxoak 11ko egun
luzearen ondoren irratia itzali eta at-
seden hartzeko beharra izan nuen,
isiltasun eta intimitate apur baten
bila-edo.

Ordu gutxi batzuk lo
egin ondoren iritsi zen berria
nire etxera, tinbre hots batekin.
Telebista piztu nuen berehala,
irudi baten bila.

Alabak esnatu eta ikastolara
eraman bitartean, haginak es-
tutu ondoren, egun guztia ezja-
kintasunean pasatu nuen. Ez
nekien nora jo. Eta denbora pa-
satzen utzi genuen, ze erreme-
dio! Andoni atxilotu eta
hurrengo egunean etxera deit-
zeko aukera izan zuen. Deia

sentimendu kontrajarrien artean
egin genuen. Poza, tristura...

Portugalen preso dagoen Andoni 
Zengotitabengoaren bikote-laguna Iera 
Abadianori elkarrizketa
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Zein izan zen atxiloketa ondore-
neko prozesua? Non espetxeratu
zuten?

Martxoaren 11ko arratsal-
dean atxilotu zuten eta martxoaren
12 iluntzean  etxera deitu zuen Lis-
boako Monsanto espetxean zego-
ela esateko. Dei hark alde batetik
lasaitu gintuen eta, egoera ezeza-
gun horri aurre egiteko kemena
eman zigun nolabait. Euskal herriko
abokatuekin kontaktuan jarri ginen
eta Portugaleko abokatu baten tele-
fonoa eman zigun berarekin harre-
manetan jartzeko.

Martxoaren 13an espetxetik
dei bat jaso genuen. Bertako langi-
lea den gizarte  laguntzaile bat zen,
bisitako eguna eta ordua jarri zigun
eta horrela martxoaren 16 Andoni
ikusteko aukera izan
genuen.

Zuok, senide eta la-
gunok, nola bizi
duzue egoera hau?
Zeren zuei ere ko-
munikazio eskubi-
dea urratzen
zaizue...

Bai hala da, ez dute
senide guztiak bisi-
tatzeko aukera, soilik
batzuk eta beraiek
aukeratutakoak. Bisitak astean ordu
bikoak izan daitezke baina kontuan
izanik desplazamenduak suposat-

zen duen kostua ekonomikoa zein
fisikoa ezinezkoak bihurtzen zaigu.
Egoera hau hasiera batean gogorra
egiten zitzaidan bere alde batera ut-
ziko bagenu bezala. Gogoratzen dut
hasiera batean bisitako eguna eta
ordua heltzen zenean, negar  egiten
nuela, bera isolamendu eta bakar-
dade horretan ikusteak gainditzen
ninduen. Egoera guztietara bezala
ohitzea baino ez zaizu gelditzen, su-
miso bihurtzea.

Gainera bizi dugun egoera latz honi
gehitu beharra diogu, gure alabak
bederatzi eta sei urte baino ez di-
tuztenak, urtean behin izaten dutela
kristalik gabeko bisita. Honek guz-
tiak beraien garapen pertsonal, psi-
kologiko eta emozionala oztopatzen
duelarik. Ikaragarria da Haurren es-
kubideak deklarazioa sinatu zuen

herrialde batek haurren eskubideei
horrela muzin egitea.
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Andoniren eguneroko bizi-baldintzak gogorrak dira, berak horrela
deskribatzen dizkigu.

PATIOA: egunean bi ordu
Hiru patio desberdin daude: patio arrunta, handia eta squash patioak. Astean

14 patio ordu,lau alditan patio arruntean, birritan handian eta squashekoan behin.
Patio arrunta  50 m²-ko kaiola bat da goiko aldean hesi bat duelarik. Gehienez,

elkarrekin hiru pertsona irteten dira, inoiz ez dakielarik norekin elkartuko duten. Goi-
tik bera miatu egiten dute ziegatik sartu eta irten aurretik, kontuan izanda ziegatik pa-
tiora bidea kartzeleroen begiradapean egiten duela. Hau guztia dela medio, sarritan
nahiago izaten du ziegan bakarrik geratzea.

BISITAK:  mota desberdinetako bisitak daude
Arruntak: Astero bi, bakoitza ordu betekoa. Familiako kide batzuk bakarrik bisita de-
zakete. Nahiz eta legeak lagunekin bisitak onartzen dituen, zuzendariak ez ditu bai-
mentzen. Presoa buzo marroi batekin joan behar da bisitara.

Bisita hauek 6m²-ko  gela batean egiten
dira. Beira lodi eta zikin batek banatzen duela-
rik. Gela banatzen duen beira horren azpian
zulo antzeko zirrikitu batzuetatik hitz egin
behar da, ez delarik gauza askorik entzuten.

Kristal eta komunikatzeko balio diguten
zulo hauek lurretik  120 zentimetrotara daude.
Kontuan izanik nire alaba txikiak 122 zentime-
tro neurtzen dituela, agerian gelditzen da ez
dela kristal horretara heltzen, heldu baten la-
guntzarekin ez baldin bada. Beraz argi eta
garbi gelditzen da ezin dugula elkar begiratu
eta elkar komunikatu.

Bisita bereziak: Bi ordutakoa da urtean behin
egin dezakeguna, eta data berezi batekin jus-
tifikatu behar duguna: alaben urtebetetzea,
Gabonak… Hiru senide sar daitezke bisitara.
Ez da bis bat, abokatuen gelan egiten den bi-
sita bat da bisita arrunta egiteko erabiltzen den leku zikin eta hotz berbera, baina al-
daketa txiki batekin oraingoan beirak banatu beharren mahi luze batek banantzen
gaitu. Gela honek ate bat du eta atea kristalezkoa da. Bisitak irauten duen denbora
guztia kartzelero armatu bat zelatan ibiltzen da, bere begirada gure sorbalda gaine-
tik izaten duelarik gu intimidatu nahian bisitan sor daitekeen, magia sapustuz. 
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Kanpotik ezin da ezer ekarri, ezin dira argazkiak atera. Joan etorriak beste espa-
zioetan aipatu bezala ematen dira bisita
hauetan ere, miaketa eta laido artean.

Laster hamarkada bat beteko da fa-
milia osatzen hasi ginela. Klandestinita-
tean bizi izan ditugun oztopoez gain, ia lau
urte hauetan ezinean gabiltza, baldintza
hauek ez dituztelako inolaz ere gure behar
emozionalei irtenbidea emateko aukerarik
ematen. Egoera onartezina pairatzen ari
gara, ezin dugu familia osatu, eskubideak
behin eta berriz ukatzen zaizkigu, onarte-
zina da urtean behin soilik familia bezala
besarkatu ahal gaitezkeela eta hau beti

ere begirada nazkagarrien artean.

Intimoa: hilean behin hiru ordukoak izaten dira, baldintza egokietan, nahiz eta bisi-
tara sartu aurretik segurtasun neurri gogor batzuk pasatu behar ditudan, miaketa...

IKASKETA : lizentziatura eta gradu bat burutzen ditu
Ziegan ez du ikasteko aukerarik. Iazko ikasturtean, matematikako lizentziatu-

ran 3 ikasgai gainditu zituen Aldiz finantzako graduan 5. Legeak, 39.1 art eta 39.2
art. arabera, ikasketak burutzeak sententziaren  exekuzioaren flexibilizazioan kon-
tuan hartu behar da, lan egitearekin parekatzen delarik. Bere kasuan ez dute horrela
ulertzen, denbora pasa bezala hartzen dute beraien legei muzin eginez.

Azterketak egiteko eta materiala jasotzeko koordinazioa oso ona izan bada
ere, ziegan ikasteko baldintzak ez dira egokiak. Boligrafo batzuk eta orri zuriak iza-
teko aukera baino ez du. Apunteak ezin dira enkuadernatu. Ez du kalkulagailua era-
biltzeko baimena. Ohean ikasi behar dut, mahaia eta aulkiak ez direlako
bateragarriak, aulkian jarriz gero mahia sorbaldetara heltzen zaio . Ez dut flexo bat
izateko aukerarik.

ZIEGA : 7 x 2 m, dutxarekin. Ez da eguzki izpirik sartzen
Hezetasun handikoa da eta neguan ez du berogailurik.
Ziegan izan dezakedan materiala oso mugatua da, Arropa (kartzelak eman-

dakoa), higiene produktuak, irrati bat, telebista bat, 3 manta, egunkari bat, liburu bat,
aldizkari bat, 10 argazki eta kantinan erositako produktuak.

TELEFONO DEIAK
Abokatuari egunero 5 minutu. Familiari astean birritan 10 minutuz.



23h i l a b e t e k a r i a  2 0 1 4 k o  u r t a r r i l a  -  o t s a i l a

Zeintzuk dira bisita egiteko au-
kera duzuen senideek, Monsan-
ton bisita batera iritsi ahal izateko
eman beharreko pausu guztiak?
Nolakoa da prestaketa hori?

Egia esan Euskal herritik
erraza da Lisboara heltzea beti ere
poltsikoan xox dezente batzuk bal-
din badituzu.  Baina aldi berean ez
da hain erreza. Hasteko irten aurre-
tik aste bete ematen duzu zuk kan-
poan emango dituzun egun horiek
ordenatzen, haurrak norekin gelditu
beharko diren,.... Aste barruko bisita
ostiralean dela kontuan izanik, la-
nean eta ikastetxean, nire kasuan
baimenak eskatu behar dituzu. Por-
tugalen dagoen Euskal preso baka-
rra dela kontuan izanik, bidaia
bakardadean egitea tokatzen zaigu,
horrek suposatzen duen kostu eko-
nomikoarekin alde batetik eta ba-
kardadearekin bestalde.

Hegaz-
kinez edo tre-
nez egiten
ditugu bi-
daiak, ordu-
tegi eta
k o s t u a r e n
arabera era-
bakitzen di-
tugu. Behin
Lisboan me-
troko bi linea
eta bi auto-
bus hartu
behar izaten

ditugu espetxera joateko.

Behin bidai eginik bi bisitak egiteko
aprobetxatzen dugu eta bertan ater-
petxe, ostatu, eta hoteletan gaua pa-
satzen dugu etxera bueltatu aurretik.
Bidai bakoitzeko, pertsona bakarra-
ren kostua handia izaten da, 250€
bataz beste, familia bakarrarendako
ia ezinezkoa dena.

Egoera aldatzeko esperant-
zarik ba al duzue? Zein da egoera
honekiko duzuen aurreikuspena?

Egoera hau aldatzeko lanean
ari gara. Jasanezina egiten zaigu
gure senidea egoera horretan ikus-
tea. Eragile desberdinetara jo dugu
laguntza eskatzera eta espero dugu
gertuko etorkizun batean egoera
honek buelta ematea. Andoniren bizi
baldintzak aldatzea baita bisita erre-
gimena bera ere.
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Urtarrilak 5. Urtero bezala, Oiartzunen Etxeratek antolatutako bertso saioa izan
zen. Bertan 2013ko Euskal Herri Txapelketako zortzi finalistak aritu ziren bert-
sotan, Andoni Egaña gai jartzaile zutela. Ekitaldia oso arrakastatsua izan zen.
Bertso saioa baino astebete lehenago sarrera guztiak agortu ziren eta egunean
bertan 1500 bertsozale bildu ziren kiroldegian. Bertso saio osoa ikus daiteke Et-
xeraten web orrian (www.etxerat.info).

Urtarrilak 9. 2013. urtearen balantzea egiteko prentsaurreko bat eskaini genuen
Bilbon. Bertan gertaera nagusien bilduma egin genuen eta zenbait datu ere
eman genituen.

Urtarrilak 10. Tantaz tantak Bilbon antolatu zuen mobilizazioaren ilegalizazioa-
ren ostean, eta hainbat eragilek egindako deialdiaren ostean, Etxerat elkarteak
babes osoa adierazi zion Bilbon urtarrilaren 11rako “Giza Eskubideak. Konpon-
bidea. Bakea” lelopean deitu zen mobilizazioari.

Urtarrilak 11. Etxerat elkartea osatzen dugun senide eta lagunok Bilbon “Giza
Eskubideak. Konponbidea. Bakea” lelopean deitu zen mobilizazioan parte hartu
genuen gure zapi eta ikurrekin.

Urtarrilak 15. Etxerat elkarteak prentsaurreko masibo bat eskaini zuen Donos-
tiako Antiguo auzoan, elkartearen aurka hilabete hauetan ematen ari den krimi-
nalizazioa eta bereziki EPPK-ko bitartekarien operazioaren harira gure elkarteko
kide den Nagore Lopez de Luzuriagaren aurka eman den kriminalizazio saia-
kera salatzeko.

Urtarrilak 24. Iruñean eskainitako prentsaurreko batean Etxerat elkartearen “Pi-
lotakadaz pilotakada. Sakabanaketaren aurka” dinamika aurkeztu genuen. Ho-
nakoa pilota  mundua eta elkartasuna batuko dituen dinamika da eta izenak
adierazten duen moduan modalitate ezberdinetako pilota partidak izango dira
protagonista, sakabanaketa salatzeko txapelketa honetan.

Otsailak 12. Arkaitz Bellon Blancoren heriotza salatzeko, gertatutakoaren ingu-
ruko irakurketa sakona egiteko eta, familiari elkartasuna adierazteko, Etxeratek
prentsaurrekoa eskaini zuen Bilbon konfidantzazko mediku , abokatu eta Arkaitz
Bellonen senideekin. 

Otsailak 13. Burlata. Etxerateko Batzar Nazionala Burlatan ospatzekoa zen
baina, Burlatako Alkatearen beto politikoak Batzar Nazionala bertan egiteko au-
kero aukera deuseztatu zuen. Betoa salatzeko, Etxeratek, prentsaurrekoa es-
kaini zuen Burlatako Auditorioaren aurrean. 

etxerat
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Otsailak 15. Frantziako Christiane Taubira Justizia Ministroaren bisitaren
harira, Etxeratek manifestaldia antolatu zuen Baionan. Egun bereko goi-
zean, Etxeratek,
beste 26 eragile
sozial eta politiko-
ekin batera eus-
kal preso eta
iheslarien ingu-
ruko bilkura ba-
tean parte hartu
zuen Baionan
ere. 

Otsailak 16. Etxeratek Batzar Nazionala ospatu zuen Tolosan. Ekitaldira
elkarteko kide guztiak zeuden gonbidatuta. Asanbladak hartutako eraba-
kiak publiko egiteko, prentsa adierazpen labur bat egin zen 2014 urterako
ildo estrategikoen inguruan.

Etxerat: XIII. Batzar Nazionala 
Sasi guztien gainetik, laino guztien gainetik. Horrela ospatu zuen Et-
xeratek bere XIII. Batzar Nazionala. Burlatan, Nafarroa Garaian os-
patu behar zen batzarra, Tolosako Leidor Zine aretoan ospatu behar
izan zuen elkarteak. Burlatako Alkateak, beto politikoa ezarri zion el-
kartearen ekitaldiari. Debekuaren arrazoi bakarra: “elkartearen jar-
duerak”. Burlatako alkateak, batzartzeko eskubidearen gainetik
jardun da. Berdin izan zaizkio elkartea erabat legala izatea, Burla-
tako senideek egindako eskaera edota, udaleko oposizioaren iritzia. 

Oztopoak oztopo, Etxeratek azken urteetako Batzar Nazionalik jen-
detsuena ospatu zuen. Goiz osoan zehar batzarra ospatu ostean,
bazkaria eta dantzaldia izan ziren. Goxotasuna izan zen egun berezi
honen giroaren adierazlerik nabariena. Bazkaria eta ondorengo dant-
zaldiarekin egun polita igaro zuten senideek, eguraldia lagun. Ko-
munikabideen aurrean eginiko agerraldian, elkarteak hauxe
azpimarratu nahi izan zuen:
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Etxeraten hamahirugarren Batzar Orokorra ospatzen dugu aurten,
gure senide presoei, sakabanaketa politika era sistematizatu eta oro-

korrean aplikatzen hasi zirenetik
25 urte igaro diren urte berean.

Hemen batuak gauden senide,
lagun eta ahaideok , aurre egin
izan diogu errealitate anker honi.
Hala ere, gogora ekarri nahi geni-
tuzke eta aipamen berezi bat egin,
sakabanaketari aurre egite horre-
tan bidean geratu diren horiei. Sa-
kabanaketak apurtutako 16 sendi
horiez ari gara, euren senide pre-
soak bihotz-bihotzez laztantzeko

hileroko aukera bakar horren bila, milaka kilometro bidaiatzen ari eta
ezin itzuli geratu zirenez ari gara. Bikoitz apurtutako sendiak.

Espetxe politika hau mantentzean tematzen diren arduradun politi-
koen ondorioz, apurtzen jarraitzen duten familiak. Eskubideak ditu-
gun hiritar garela ahaztu eta hauek zapaltzen jarraitzen dute egoera
politikoa nabarmen aldatu den arren.

Jasangaitza eta onartezina da, hemen batu garen senide eta lagunen
sufrimenduaren gainetik salbuespeneko neurriak aplikatzea. Noiz
arte jarraituko duzue sufrimendu hau eragiten? Noren mesedeta-
rako? Zein helbururekin?

Nahikoa da espetxe politika honen biktimak eragiteaz!  Ez dugu onar-
tuko sufrimendu gehiago eragin dadin osatzen dugu familia handi ho-
netan, ezta garaipen ez porrot politikoen ikurrik egin dadin ere, giza
eskubideez ari garenean, pertsonez ari garenean.

Aurten gauzak aldatuko direnaz ziur gara Etxeraten, gure partetik
ahal dena eta gehiago egiteko prest gaude honela izateko, sakaba-
naketarekin eta salbuespen neurriekin behingoz amaitzeko. Batzar
honetatik, denon konpromisoaz lortzeko gai garenaz ziur ateratzen
gara! 

Etxean nahi ditugu!



A LAMA (Pontevedra) - 730 km
1.Alonso Abad, Fernando
2.Arizkuren Ruiz, Jose
3.Bravo Maestrojuan, Josu
4.Herrera Vieites, Aitor
5.Ijurko Iroz, Hodei
6.Makazaga Azurmendi, Xabier
7.Marin Mercero, Iñaki
8.Martinez Ahedo, Gorka
9.Nieto Torio, Ruben
10.Olarra Agiriano, Joxe Mari
11.S Sebastian Gaztelumendi, Mikel
12.Berriozabal Bernas, Inma
13.Martinez Garcia, Idoia

ALCALA MECO - 450 km
14.Arietaleaniz Telleria, Iñaki
15.Campo Barandiaran, Jose Luis
16.Goieaskoetxea Arronategi, Eneko
17.Uranga Artola, Kemen

ALGECIRAS - 1.100 km
18.Aginaga Ginea, Ibai
19.Albisu Hernandez, Iñigo
20.Arrieta Llopis, Mikel
21.Benaito Villagarcia, Mi Angel
22.Beroiz Zubizarreta, Andoni
23.Cristobal Martinez, Carlos
24.Fano Aldasoro, Unai
25.Garcia Sertutxa, Gorka
26.Gaztelu Otxandorena, J. Miguel
27.Loran Lafourcade, Gorka
28.Preciado Izarra, Jon Kepa
29.Sola Campillo, Aurken
30.Urizar de Paz, German
31.Egues Gurrutxaga, Ana Belen (4)
32.Etxeberria Simarro, Leire

ALMERIA - 1.000 km
33.Arregi Imaz, Xabier
34.Arronategi Azurmendi, Kepa
35.Arruarte Santacruz, Garikoitz
36.Del Olmo Vega, Fernando
37.Ginea Sagasti, Josu
38.Krutxaga Elezkano, Iñaki
39.Olaiz Rodriguez, Jorge
40.Urra Guridi, Kepa
41.Viedma Morillas, Alberto
42.Yañez Ortiz de Barron, Iratxe

ARANJUEZ (MADRID-VI) - 500 km
43.Aginako Etxenagusia, Asier
44.Almandoz Erbiti, Mikel
45.Aranguren Urroz, Asier
46.Garaizar San Martin, Nerea + umea
47.Prieto Furundarena, Anabel + umea
48.Sanz Martin, Olga + umea

BADAJOZ - 750 km
49.Del Hoyo Hernandez, Kepa
50.Fraile Iturralde, Gorka
51.Gabiola Goiogana, Andoni
52.Garcia Justo, Asier
53.Gonzalez Sola, Igor
54.Igerategi Lizarribar, Iñaki (1)
55.Lesende Aldekoa, Txomin
56.Marin Etxebarria, Alberto
57.Orbegozo Etxarri, Mikel
58.Ugalde Zubiri, Andoni

BONXE (Lugo) - 610 km
59.Amantes Arnaiz, Josu

BRIEVA (Avila) - 470 km
60.Agirre Garcia, Oihana
61.Mendizabal Mujika, Idoia

BURGOS - 210 km
62.Arriaga Ibarra, Jesus Felipe
63.Ezkerra Laspeñas, Ekaitz
64.Mendizabal Alberdi, Juan Maria
65.Salutregi Mentxaka, Jabier
66.Urrutia Gonzalez, Oier
67.Zurutuza Sarasola, Jose Antonio

CACERES II - 650 km
68.Betolaza Vilagrasa, Gorka
69.Lima Sagarna, Iker
70.Olabarrieta Olabarrieta, J Mª
71.Olaizola Baseta, Aitor
72.Otegi Eraso, Andoni
73.San Argimiro Isasa, Mikel
74.Tobalina Rodriguez, Juan
75.Txokarro Zoko, Jorge

CASTELLO I - 590 km
76.Altable Etxarte, Jesus Mª
77.Beristain Urizarbarrena, Iker
78.Cabello Perez, Andoni
79.Cano Hernandez, Pedro Maria
80.Gallastegi Sodupe, Orkatz
81.Larrea Azpiri, Zunbeltz
82.Lezkano Bernal, Sergio
83.Otxoa de Eribe Landa, J. Angel
84.Zelarain Ortiz, Oskar
85.Igarriz Izeta, Marta

CASTELLO II –ALBOCASSER - 590 km
86.Aldasoro Magunazelaia,Ramon
87.Alonso Alvarez, Raul
88.Arri Pascual, Alvaro
89.Etxaniz Garcia, Julen
90.Iragi Gurrutxaga, Harriet
91.Karasatorre Aldaz, Juan Ramon
92.Markes Zelaia, Patxi
93.Perez Zorriketa, Ugaitz

CORDOBA (Alcolea) - 810 km
94.Alonso Rubio, Iñaki
95.Calabozo Casado, Oskar
96.Cañas Carton, Iñaki
97.Gallaga Ruiz, Javier
98.Perez Aldunate, Xabier
99.Polo Escobes, Sergio
100.Portu Juanena, Igor
101.Solana Matarran, Jon Igor
102.Urretabizkaia Saukillo, Jon
103.Vidal Alvaro, Gorka
104.Virumbrales Amenabar Asier
105.Etxebarria Caballero, Beatriz
106.Perez Aristizabal, Eider

CURTIS (A Coruña) - 650 km
107.Blanco Santisteban, Zigor
108.Borde Gaztelumendi, Joseba
109.Eskudero Balerdi, Gregorio
110.Gomez Ezkerro, Jesus Maria
111.Mariñelarena Garziandia, Luis
112.Murga Zenarruzabeitia, Andoni
113.Plazaola Anduaga, Alberto
114.Prieto Jurado, Sebastian
115.Salaberria Etxebeste, Emilio
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BASAURI
1.Gogorza Otaegi, Aitzol

MARTUTENE
2.Codo Callejo, Jagoba
3.Gorrotxategi Vazquez, Axun

ZABALLA
4.Martin Hernando, Txus

ESPAINIAR ESTATUA : 389

EUSKAL HERRIA : 4

I. eranskina



DAROCA - 360 km
116.Geresta Azurmendi, Ander
117.Gomez Gonzalez, Alberto
118.Goñi Lara, Luis
119.Olaizola Urien, Aitor

DUEÑAS (Palencia) - 300 km
120.Bravo Saez de Urabain, Zigor
121.Karrera Arenzana, Asier
122.Lorente Aspiazu, Oier
123.Maruri Basagoitia, Lander
124.Octavio Martikorena, Diego
125.Zalakain Garaikoetxea, Jesus Mari

EL DUESO - 225 km
126.Arrieta Prz de Mendiola, Ismael
127.Diez Usabiaga, Rafael
128.Vicente Ugalde, Imanol

ESTREMERA (MADRID VII) - 520 km
129.Gelbentzu Gonzalez, Ruben
130.Gonzalez Gonzalez, Jon
131.Imaz Munduate, Iñaki
132.Otaño Labaka, Juan Ignacio
133.Alkorta Arrizabalaga, Urtza
134.Jacinto Garcia, Sonia
135.Zulueta Amutxastegi, Arantza

FONCALENT (Alacant I) - 760 km
136.Abad San Pedro, Endika
137.Badillo Borde, Irkus
138.Lujanbio Galparsoro, Xabier
139.Mujika Zubiarrain, Garikoitz
140.Uranga Salbide, Patxi
141.Coello Onaindia, Aitziber
142.Gallastegi Sodupe, Lexuri
143.Lasagabaster Anza, Olatz

GRANADA (Albolote) - 870 km
144.Agote Cillero, Arkaitz
145.Aizpuru Giraldo, Eneko
146.Apaolaza Sancho, Iban (1)
147.Barrios Martin, Jose Luis
148.Beaumont Etxebarria, Iñaki
149.Bilbao Solaetxe, Unai
150.Coto Etxeandia, Egoitz
151.Legaz Irureta, Armando
152.Lopez de Okariz, Unai
153.Miner Villanueva, Imanol
154.Olarra Guridi, Juan Antonio
155.Rodriguez Lopez, Asier
156.Ugarte Lpez de Arkaute, Diego
157.Delgado Iriondo, Agurtzane
158.Mujika Goñi, Ainhoa

HERRERA DE LA MANCHA - 620 km
159.Aranburu Muguruza, Xabier
160.Armendariz Izagirre, Iñaki
161.Askasibar Garitano, Mikel
162.Balerdi ibarguren, Xabier
163.Erostegi Bidaguren, Joseba
164.Gorostiaga Gonzalez, Pablo
165.Hidalgo Lertxundi, Aimar
166.Lopez Gomez, Jon
167.Marcos Alvarez, Faustino
168.Ruiz Jaso, Zigor
169.San Epifanio San Pedro, Felipe
170.San Pedro Blanco, Jon Mirena

HUELVA II - 1.000 km
171.Arginzoniz Zubiaurre, Aritz
172.Balerdi Iturralde, Juan Carlos
173.Besance Zugasti, Juan Carlos
174.Franco Martinez, Bittor
175.Garcia Gaztelu, Xabier
176.Garcia Jodra, Fernando
177.Lasa Mendiaraz, Sebastian
178.Lopez Anta, Angel
179.Maurtua Eguren, Aitzol
180.Olabarrieta Colorado, Iker
181.Ruiz Romero, Patxi
182.Zelarain Errazti, Julen
183.Bengoa Ziarsolo, Nerea
184.Txurruka Madinabeitia, Lurdes

JAEN II - 780 km
185.Fresnedo Gerrikabeitia, Aitor
186.Garcia Aliaga, Aitor
187.Goienetxe Alonso, Iñaki
188.Lizarribar Lasarte, Jon
189.Sanpedro Larrañaga, Premin
190.SarasolaYarzabal, Mattin
191.Usandizaga Galarraga, Xabin
192.Zapirain Romano, Iñigo
193.Bakedano Maidagan, Oihane
194.Ernaga Esnoz, Joxepa

LOGROÑO - 190 km
195.Aragon Iroz, Santiago
196.De Ibero Arteaga, Ekaitz
197.Etxaburu Markuerkiaga, Eneko
198.Otegi Mondragon, Arnaldo
199.Rodriguez Torres, Arkaitz
200.Alonso Curieses, Anuntzi
201.Saez de la Cuesta, Alicia

MANSILLA (Leon) - 360 km
202.Araguas Jusue, Iker
203.Franco Gonzalez, Aitor
204.Gonzalez Endemaño, Jorge
205.Juaristi Arrieta, Xabin
206.Korta Carrion, Mikel
207.Landaberea Torremotxa, Arkaitz
208.Murga Luzuriaga, Francisco
209.Murga Luzuriaga, Isidro
210.Salegi Garcia, Oroitz
211.Comes Arranbillet, Olga (4)

MONTERROSO (Lugo) - 640 km
212.Aiensa Laborda, Ibai
213.Aiensa Laborda, Mikel
214.Ibarra Izurieta, Bigarren
215.Lejarzegi Olabarrieta,Endika
216.Zubizarreta Balboa, Kepa

MURCIA I - 830 km
217.Martinez Arkarazo, Gorka
218.Martinez del Campo, Oier
219.Novoa Arroniz, Jose Mari
220.Ramada Estevez, Fco Jose
221.Segurola Beobide, Joseba
222.Tome Queiruga, Ventura

MURCIA II - 830 km
223.Andueza Antxia, Oier
224.Arkauz Arana, Josu
225.Atristain Gorosabel, Javier
226.Cadenas Lorente, Oskar
227.Izpura Garcia, Mikel
228.Labeaga Garcia, Urko
229.Sagarzazu Gomez, Kandido
230.Troitiño Ciria, Jon
231.Mardaras Orueta, Oihana

NAVALCARNERO - (MADRID IV) - 480 km
232.Alberdi Casanova, Egoi
233.Enparantza Agirre, Jon
234.Lopez de la Calle Uribarri, Egoitz

OCAÑA I - 520 km
235.Esnaola Dorronsoro, Aitor
236.Garcia Arrieta, Garikoitz
237.Gomez Larrañaga, Aratz
238.Herrador Pouso, Juan Carlos
239.Otegi Unanue, Mikel
240.Palacios Aldai, Gorka (1)

OCAÑA II - 520 km
241.Galarraga Godoi, Eneko
242.Garcia Mijangos, Jose
243.Gisasola Olaeta, Arnaltz
244.Lopez Gonzalez, Jesus Maria
245.Santesteban Goikoetxea, Iñaki
246.Trenor Dicenta, Karlos

PUERTO I - 1.050 km
247.Arriaga Arruabarrena, Rufino
248.Atxurra Egurrola, Julen (1)
249.Castro Sarriegi, Alfonso
250.Elejalde Tapia, Fernando
251.Gurtubai Sanchez, Sebastian
252.Gutierrez Carrillo, Iñigo (7)
253.Lauzirika Oribe, Karmelo
254.Lerin Sanchez, Jose Angel
255.Muñoa Arizmendiarrieta, Ibon
256.Orbe Sevillano, Zigor
257.Ordoñez Fernandez, Josu
258.Saez Arrieta, Arkaitz
259.Zabalo Beitia, Xabier
260.Zerain Alvarado, Jokin
261.Zubiaurre Agirre, Jon

PUERTO II - 1.050 km
262.Almaraz Larrañaga, Agustin
263.Guridi Lasa, Iñigo
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PUERTO III - 1.050 km
264.Agirrebarrena Beldarrain, Aitor
265.Alegria Loinaz, Xabier
266.Barreras Diaz, Oskar
267.Beobide Arza, Ibai
268.Bilbao Goikoetxea, Iñaki
269.Castro Zabaleta, Manex
270.Cotano Sinde, Aitor
271.Dorronsoro Malaxetxebarria, J.M
272.Enbeita Ortuondo, Joseba
273.Etxeberrria Garaikoetxea, J Mari
274.Gramont, David
275.Matanzas Gorostizaga, Jose Mª
276.Parot Navarro, Unai
277.Pastor Alonso, Daniel
278.Rey Urmeneta, Xabier
279.Rubenach Roiz, German
280.Gallastegi Sodupe,Irantzu

SEVILLA II - 910 km
281.Agirre Bernadal, Iker
282.Agirre Odriozola, Jabi
283.Agirresarobe Pagola, Gurutz
284.Arakama Mendia, Iñaki
285.Arzalluz Goñi, Asier
286.Etxabarri Garro, Juan Mª
287.Etxeberria Goikoetxea, Garikoitz
288.Goikoetxea Garralda, Jesus
289.Lebrero Panizo, Roberto
290.Paul Larrea, Urtzi

SORIA - 270 km
291.Arretxe Salbide, Mikel
292.Etxeberria Arbelaitz, Jose Antonio
293.Loizaga Arnaiz, Iñaki
294.Rodriguez Mallabiarrena, Josu
295.Sagardoi Lana, Xabier

SOTO DEL REAL (MADRID V) - 410 km
296.Abaunza Martinez, Javier
297.Lerin Sanchez, Iñaki
298.Martitegi Lizaso, Jurdan
299.Narvaez Goñi, Juan Jesus
300.Rubenach Roiz, Jon
301.Vallejo Franco, Iñigo
302.Alberdi Uranga, Itziar
303.Iragorri Petuya, Idoia
304.Majarenas Ibarreta, Sara
305.Mujika Larreta, Irati
306.Orkolaga Etxaniz, Aintzane
307.Pinedo Apaolaza, Goizane
308.Sagarminaga Abad, Aitziber

TERUEL - 450 km
309.Ormazabal Lizeaga, Asier
310.Peña Balantzategi, Ibai

TOPAS (Salamanca) - 440 km
311.Askasibar Barrutia, Vicente
312.Astorkizaga Arriaga, Gaizka (2)
313.Crespo Ortega, Jon
314.Etxeandia Meabe, Jose Miguel
315.Etxeberria Martin, Iñaki
316.Hernandez Sistiaga, Unai
317.Inziarte Gallardo, Juan Manuel
318.Lupiañez Mintegi, Gorka
319.Otazua Urresti, Iñigo
320.Samaniego Curiel, Ekaitz
321.Ugarte Billar, Xabier
322.Arriaga Martinez, Josune
323.Eskisabel Barandiaran, Anitz
324.Linazasoro Lopez, Maitane

VALENCIA II (Picassent) - 540 km
325.Agirre Garcia, Harriet
326.Azkona Dominguez, Ibai
327.Esnal, Juan
328.Mujika Dorronsoro, Juan Mari
329.Saenz Olarra, Balbino
330.Velasco Armendariz, Alex
331.Zubiaga Bravo, Manex

VALENCIA III (Picassent) - 540 km
332.Azurmendi Peñagarikano, Mikel
333.Badiola Lasarte, Asier
334.Beaumont Barberena, Josu
335.Camacho Elizondo, Jose
336.Galarza Quirce, Luis Angel
337.Mardones Esteban, Asier
338.Merino Bilbao, Guillermo
339.Subijana Izquierdo, Juan Carlos
340.Balda Arruti, Josune
341.Barbarin Iurrebaso, Ainhoa
342.Pedrosa Barrenetxea, Maite
343.ArmendarizG.Langarika,Lierni + umea
344.Jauregi Amundarain,Oskarbi + Sohargi
umea
345.Oña Ispizua, Josune
346.Otaegi Tena, Nahikari + umea

VALDEMORO - 476 km
347.Ruiz Pou, Unai

VALLADOLID (Villanubla) - 340 km
348.Amaro Lopez, Gotzon
349.Antza Illarreta, Arkaitz
350.Fernandez Arratibel, Adur
351.Fernandez Bernales, Julen
352.Galarraga Arrona, Jose Antonio
353.Sebastian Iriarte, Alfontso
354.Zubiaga Lazkano, Xeber
355.Zabaleta Telleria, Miren

VILLABONA (Asturias) - 440 km
356.Bustindui Urresola, Alexander
357.Etxaniz Alkorta, Sebas
358.Gañan Ramiro, Gaizka
359.Intxauspe Bergara, Manuel
360.Lopez de Abetxuko Liki., Jose R.
361.Moreno Ramajo, Txabi
362.Oiartzabal Ubierna, Anartz
363.Sadaba Merino, Javier

VILLENA (Alacant II) - 720 km
364.Aranburu Sudupe, Gotzon
365.Arregi Erostarbe, Joseba
366.Arrozpide Sarasola, Santiago
367.Berasategi Eskudero, Ismael
368.Goikoetxea Basabe, Arkaitz (1)
369.Goitia Abadia, Oier
370.Iglesias Chouza, Juan Carlos
371.Olano Olano, Juan Maria
372.Tximeno Inza, Xabier
373.Beloki Resa, Elena
374.Lizarraga Merino, Maria
375.Zuazo Aurrekoetxea, Maialen

ZUERA (Zaragoza) - 300 km
376.Agirre Lete,Juan Luis
377.Bilbao Beaskoetxea, Iñaki
378.Bilbao Gaubeka, Iñaki
379.Egibar Mitxelena, Mikel
380.Etxeberria Sagarzazu, Kepa
381.Garces Beitia, Iñaki
382.Garcia Razkin, Sergio
383.Iparragirre Arretxea, Imanol
384.Legina Aurre, Kepa
385.Martinez de Osaba Arregi, Igor
386.Mujika Garmendia, Francisco
387.Uribarri Benito, Asier
388.Zabaleta Elosegi, Jose Jabier
389.Zulaika Amutxategi, Gorka



ARLES - 750 km
1.Elorrieta Sanz, Ibon (100)
2.Lopez de Bergara Astola, Iñaki (238)

BAPAUME - 1080 km
3. Aramendi Jaunarena, Alaitz (3 432)
4.Garmendia Marin, Oihana (3 441)

BOIS D’ARCY - 930 km
5.Esparza Ortega, Iker (75 515)
6.Garitagoitia Salegi, Iurgi (77 213)
7.Iriondo Yarza, Aitzol (82 595)
8.Lariz Bustindui, Andoni (82 226)
9.Oa Pujol, Oier (80 599)

BORDEAUX-GRADIGNAN - 330 km
10.Agirregabiria del Barrio, Arkaitz (71 587)
11.Errasti Goiti, Zuhaitz (71 286)

BOURG EN BRESSE- 970 km
12.Mujika Andonegi, Ander (3 383)

CLAIRVAUX - 1.050 km
13.Bengoa Lpz de Armentia, Asier (10 718)
14.Eskisabel Urtuzaga, Peio (10 530)
15.Oiarzabal Txapartegi, Asier (10 420)

FLEURY MEROGIS - 930 km
16.Arruabarrena Carlos, Jabi (374 360 D1)
17.Azpitarte Rejado, Gorka (401 308 E D3)
18.Elizaran Aguilar, Aitor (376 473K D1)
19.Etxaburu Artetxe, Aitzol (399 918-U D2)
20.Goieaskoetxea Arronategi, ibon (401 847 D2)
21.Goikoetxea Gabirondo, Andoni (403 192 C
D3)
22.Iturbide Otxoteko, Joseba (398 855 D3)
23.Larretxea Mendiola, Joanes (376 298 V D1 )
24.Mendinueta Mintegi, Iurgi (382 026 W D2)
25.Oses Carrasco, Jose Javier (396 380 Y D3)
26.Salaberria Sansinea, Jon (366 076 J D2)
27.Suberbiola Zumalde, Igor (366 075 H D1)
28.Bernadó Bonada, Marina (405 569 M)
29.Cornago Arnaez, Galder (359 557 Y 6E)
30.Eizagirre Zubiaurre, Ekhiñe (404 834 N)
31.Ozaeta Mendikute, Ainhoa (366 074 G 6E)
32.Plaza Fernandez, Itziar (374 574 W)
33.San Vicente Saez de Zerain, Oihana (376
472)
34.Sanchez Iturregi, Saioa (406 201 YY)

FRESNES - 930 km
35.Curto Lopez, Saul (965 476)
36.Errazkin Telleria, Ugaitz (963 651)
37.Ezeiza Aierra, Asier (938 938)
38.Ibarguren Sarasola, Oier (967 500)
39.Iruretagoiena Lanz, Luis (933 266)
40.Matxain Beraza, Alberto (945 144 D1)
41.Beyrie, Lorentxa (954 917)
42.Moreno Martinez, Itziar (969 134)

JOUX LA VILLE - 1.000 km
43.Eizagirre Uranga, Julen (10 477)

LA SANTE - 930 km
44.Aduna Vallinas, Raul (297 399)
45.Aspiazu Rubina, Garikoitz (290 191)
46.Sarasola Yarzabal, Andoni (291 268 D2)
47.Sirvent Auzmendi, Ekaitz (290 744)
48.Urbieta Alkorta, Josu (293 719)
49.Varea Etxebarria, Montxo Arkaitz (297 037)

LANNEMEZAN - 330 km
50.Agerre, Didier (1 993)
51.Aranburu, Frederic (1 594)
52.Esparza Luri, Iñaki (2 199)
53.Fernandez Iradi, Ibon (2 226)
54.Lete Alberdi, Jose Ramon (2 196)
55.Segurola Kerejeta, Joseba (2 387)

LIANCOURT - 1.000 km
56.Etxeberria Oiarbide, Jon (8 739)
57.Oroz Torrea, Mikel (9 861)
58.Saez de Jauregi Ortigosa, Iban (7 188)

LYON CORBAS -900 km
59.Aranburu Sagarminaga, Xabier (10 954)
60.Labaka Larrea, Urko (5 213)
61.Zobaran Arriola, Alejandro (5 216)
62.Lozano Miranda, Jone (5 31)
63.Uruburu Zabaleta, Eider (11 157)

MEAUX-CHAUCONIN-NEUFMONTIERS - 970
64.Aginagalde Ugartemendia, Beñat (7 311)
65.Gomez Mielgo, Oier (12 189)
66.Gurrutxaga Gogorza, Oroitz (10 984)
67.Uriarte Lopez de Vicuña, Igor (12 084)

MOULINS-YZEURE - 800 km
68.Aranibar Almandoz, Joseba (14 098)

MURET CD - 430 km
69.Parot Navarro, Ion (9 680)
70.Zeberio Aierbe, Jose (9 860)

MURET SEYSSES - 430 km
71.Mujika Andonegi, Julen (22 163)
72.Rivero Campo, Ruben (22 981)

NANTERRE - 930 km
73.Ayestaran Legorburu, Jose Lorenzo (33 306)
74.Barandalla Goñi, Oihan (38 872)
75.Borrero Toribio, Asier (33 719)

OSNY - 970 km
76.Etxeberria Aierdi, Urtzi (53 117)
77.Fernandez Aspurz, Joseba (52 295)
78.Gutierrez Elordui, Borja (52 293)
79.Mendizabal Elezkano, Julen (53 662)
80.Sancho Marco, Iñigo (52 294)

POITIERS VIVONNE - 550 km
81.Ardanaz Armendariz, Oier (3 045)
82.Zarrabeitia Salterain, Eneko (1 964)
83.Aranalde Ijurko, Maite (851)
84.Lesaka Arguelles, Izaskun (2 817)

POISSY - 950 km
85.Garate Galarza, Enrique (11 807)
86.Otxoantesana Badiola, Jon Aingeru (11 765)
87.Vicario Setien, Gregorio (11 498)

REAU SUD FRANCILIEN - 930 km
88.Albisu Iriarte, Mikel ( 3 002)
89.Karrera Sarobe, Mikel (3 358)
90.Lopez de Lacalle Gauna, Alberto (2 090)
91.Chivite Berango, Mercedes (1 947 S)
92.Garcia Montero, Ainoa (1 948)
93.Iparragirre Genetxea, Marixol (3 001)

RENNES - 800 km
94.Alberdi Zubierrementeria, Ane Miren (6 994)
95.Areitio Azpiri, Alaitz (7 992)
96.Gimon, Lorentxa (7 228)
97.Lopez Resina, Maria Dolores (7 075)

ROANNE - 850 km
98.Juarros Ruiz de Gordejuela, Maite (832)
99.Zaldua Iriberri, Miren Itxaso (930)

SAINT MARTIN DE RE - 550 km
100.Esnal, Jakes (14 207)
101.Martinez Bergara, Fermin (14 461)
102.Merodio Larraona, Zigor (14 716)

SAINT MAUR - 680 km
103.Bienzobas Arretxe, Jon (4 637)
104.Elizegi Erbiti, Iñigo ( 4 403)
105.Garro Perez, Zigor (4 676)
106.Ilundain Iriarte, Alberto (4 262)
107.Maiza Artola, Juan Cruz (4 635)

TARASCON - 750 km
108.Akarregi Casas, Alexander (11 016 Z)

VILLEPINTE - 950 km
109.Arkauz Zubillaga, Kepa (30 814)
110.Dominguez Atxalandabaso, Iñaki (28 783)

Fuentes Villota, Raul

Zengotitabengoa Fernandez, Andoni

Vila Mitxelena, Fermin
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FRANTZIAR ESTATUA : 110

SEI KONDERRIAK : BELFAST

PORTUGAL : MONSANTO - LISBOA

INGALATERRA : Long Martin
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Jesus Mª MARTIN HERNANDO (Basauri) : Zaballa. 1960. urtean jaioa. 2002an
atxilotua. Nahasmen eskizo-afektiboa delirio osagarriarekin.

Josetxo ARIZKUREN RUIZ (Iruñea) : A Lama (A Coruña). 1958an jaioa. 1999an
atxilotua. Kardiopatia iskemiko larria. Kateterismoa: Stent hodi batean.

Jose Ramon LOPEZ DE ABETXUKO LIKINIANO (Gasteiz): Villabona (Astu-
rias). 1949an jaioa. 1989an atxilotua. Bradikardia sintomatikoa. Fibrilazio auri-
kularra, Prostatako adenoma.

Inmaculada BERRIOZABAL BERNAS (Zegama/Elorrio): A Lama (Pontevedra).
1951ean jaioa. 2009an atxilotua. Psoriasi artropatia, Diabetesa (DM-II), Diabe-
tes oina, hipertentsioa, azkazaletako psoriasia, Asma bronkiala, belaunetako
protesia.

Gari ARRUARTE SANTA CRUZ (Hernani): Almeria. 1980an jaioa. 2003an atxi-
lotua. Espondilitisa.

Iñaki ETXEBERRIA MARTIN (Iruñea). Topas (Salamanca). 1964ean jaioa.
1996an atxilotua. Eboluzio luzeko Miopia Magnoa. Eskuineko begiko erretina
hemorragia, Ikusmen zorroztasunaren galera, ezkerreko begiko afaquia.

Aitzol GOGORZA OTAEGI (Orereta) - Basauri. 1975ean jaioa. 1999an atxilotua.
Obsesio Konpultsio Nahastea.

Jose Miguel ETXEANDIA MEABE (Larrabetzu) - Topas (Salamanca).1960an
jaioa. 2003an atxilotua. Nahaste obsesibo konpultsiboa, Hepatitis C.

Ibon FERNANDEZ IRADI (Hernani) – Lannemezan (Frantziar estatua). 1971ean
jaioa. 2003an atxilotua. Esklerosi anizkoitza.

Ventura TOMÉ QUEIRUGA (Tafalla) – Murcia I. 1953an jaioa. 2011n atxilotua.
Prostatako adenomakartzinoma.

Espetxeratze arindua

II. eranskina

1. Juan Pablo Dieguez Lopez
2. Jose Luis Elkoro Unamuno
3. Jose Ramon Foruria Zubialde
4. Mikel Gil Cervera

5. Belen Gonzalez Peñalva
6. Milagros Ioldi Mujika
7. Ibon Iparragirre Burgoa
8. Juan Jose Rego Vidal


